
 

 

 بسمه تعالی 

 

 تجارب  کاری 

 تلفن  /محل شرکت سمت ارگاننام  مدت زمان 

      88726287تهران /   rtiمفسر/ Q.cسرپرست  گستر خاتم االنبیا  مؤسسه نیرو  ... 98/09 ~   

98/08  ~  95/03 
مهندسی و مشاوره     شرکت 

 پژوه آب
 88695531تهران /   سرپرست نظارت

آی جی اس  فنی بازرسیشرکت  95/02   92/07   ~  82833000تهران /  rtiمفسر /بازرس ارشد  

 88886310تهران / rti  /مفسر فنی بازرسی ایران بازرسی شرکت   92/06         88/07  ~

مشاوره طوبی شرکت مهندسی  87/04  ~  82/04 
 . تاک 

 88536242تهران /  NDT / جوش بازرس

 تحصیالت 

 مقطع تحصیلی  معدل رشته دانشگاه  سال اخذ مدرک

 علم وصنعت ایران/ تهران 1394/05/10
مدیریت ساخت  مهندسی 

 گرایش سازه
 فوق لیسانس 17.63

 لیسانس 16.50 ژی رمهندسی متالو علم وصنعت ایران/ تهران 1385/11/15

 لیسانس 18.31 عمران -مهندسی عمران کرمانشاه  / آزاد اسالمی 1382/05/20

 سایر مدارک 

 نام مدرک  مدرک اخذ سال

1394 / 1386 Certification practically All welding processes.  Certificate visual testing NDT level II. VT  

1394 / 1386 
Certificate liquid penetration NDT level II. PT Certificate magnetic testing NDT level II MT 

1394 / 1386 
Certificate ultrasonic testing NDT level II. UT Certificate radiographic testing NDT level II RT 

1394 / 1386 Certificate interpretation of x-rays level II RTI Certificate chief inspector welding(CWI) 

  cswip(inspectorwelding  seniorCertificate( )اجراء  & نظارت (  عمران 2پروانه اشتغال پایه   1400/1395 

 

   کامپیوتری مهارت های  

Word                            Excel                           Internet             Photoshop 

Auto cad                      TEKLA                        PowerPoint        3DCAD 

 های: سطح  آشنایی با زبان

 عربی ،  انگلیسی  کردی،

   خوب : نوشتن           خوب    درک مطلب:        خوب    :خواندن      خوب      :مکالمه 

 پرنیان      نام خانوادگی: شاهو               نام:

 متآهل   وضعیت تاهل:

 

 پایان خدمت وضعیت نظام وظیفه:

 09367275808 همراه:تلفن       77006316 تلفن ثابت:

09367275510                   

        

 1362/ 05/04   متولد:

              تهران     محل سکونت: 
 )متناسب با موقعیت کاری(

 

 

 

  ایمیل:

parniyan.ndt@gmail.com 



 

 

 بسمه تعالی 

 سوابق کاری  :  

  مؤسسه نیرو گستر خاتم االنبیا  

 خ زرافشان,شهرک قدس،تهران آدرس؛  مهندس صحت پور : مدیر پروژه   QCسرپرست موقعیت: 

   4-2جاسک گستره  – گوره اینچ   42پروژه خط انتقال لوله نفت و مفسر  سرپرست کنترل کیفیت  _

  شرکت مهندسی و مشاوره پژوه آب  

     ...  آدرس: تهران، سعادت آباد، مطهری شمالی  ، : دکتر خیراندیشمدیر پروژه  ، RT/ظرسرنا/سرپرستشغلی :موقعیت 

                        کارفرما سازمان آب.پردیس تهران ._اینچ نیروگاه برق آبی مسیر کالن  "56سرپرست کارگاه پروژه خط انتقال لوله آب  _

 کارفرما پاالیشگاه تهران. ،  باقر شهر پاالیشگاه تهران  خانه تصفیه مخازن ذخیره و پروژه  سرناظر _  

 

  IGS فنیبازرسی شرکت          

 ونک .برزیل شرقی. میدان  ،تهران آدرس :     بختیاریمهندس   سرپرست واحد :    سر ناظر  موقعیت شغلی :
 

                                   . آذر سروک  کارفرما ، مهران_   دهلران مسیر ، گاز 16"  لوله خط پروژه در مفسر و جوش ارشد  بازرس_  

                                              .پاالیشگاه نفت پارسیان   ذخیرهساخت و نصب مخازن  پروژه جوش و بازرس فنی  ارشد  بازرس  –

           ،شهرستان ساوه برروی خط دوم و سوم سراسری. TBS-CGSونصب ایستگاه های″24 خط انتقال لوله  زرس ارشد جوش پروزه با –

  ایران بازرسی  شرکت 

 خیابان ولیعصر. .. ،آدرس :تهران  زنجانپورمهندس سرپرست واحد:      بازرس جوش ومکانیکال موقعیت شغلی:  
 
                                                .پاالیشگاه اصفهان  و مخازن ذخیره sea water ″24انتقال لولهپروژه   ndt& بازرس جوش  _

                                                                                                                                                  . و پتروشیمی، کارفرما سازمان آب  مسیر سد گاوشان سنندج به ماهیدشت کرمانشاه  "56 لوله آبخط انتقال اظر پروژه ن _ 

                                                           حومه . شهرهای و تهران در فلزی سازهو  عمرانی  های پروژه NDTو جوش بازرس   _

   . در جزیره خارک ، کارفرما شرکت پایانه های نفتی ایران ، ناظر پروژه ساخت و نصب مخازن ذخیره سازی نفت خام و فرآورده  _
 

 

 مشاوره طوبی تاک  و مهندسی شرکت

 
   22کریمخان،خ خدری،پ  خ -تهران درس :آ   شریفی     آقای سرپرست واحد:  NDTبازرسی جوش و  موقعیت شغلی :

                                                                                                                                                                   

                                .                                                     پاالیشگاه نفت بندرعباس مخازن ذخیرهناظر اجراِِی پروژه ساخت  –

                                                                              . تهران ،انجام تستهای غیرمخرب جوشومسکونی و تفریحی  ،تجاری استراکچر مجتمع هایای پروژه ناظر ساخت –

                                                                                           .، کارگاه گیشا تهرانپروژه تونل توحید  جوش و بتن، اییناظر اجر -

                                                 . ، پتروشیمی اوره آمونیاک کرمانشاهسازه فلزی پایپراک ناظر ساخت و نصب  پروژه  –

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی 

 

 توضیحات 

 

 و دیگر توانایی هاتوضیحات 

.مربوطه یاستاندارها و نگیپیپا،  کاال  یفن ی بازرس ،جوش  یبازرس  دستورالمل هایاجرای بر  کامل تسلط _ 

(ASME B31.1/B31.3/B31.4/B31.8/SEC VIII/SEC II/SEC V/SEC IX,AWS D1.1,API 
1104,ASTM ,AWWA,IGS,EN,IPS,..)  _ تسلط براستانداردهای.  

.Piping and pipeline    ستمی س  اتصاالت و یصنعت رآالتیش وکاربرد  متلایر  با کامل یی آشنا و تسلط_ 

.  یسنج  وضخامت یزدائ  تنش ،  یسنج یسخت تست  انجام بر  کامل تسلط _ 

PWPS/ WPS / WQT/WPQ  تست جوشکار دستورالعمل جوشکاری و بر تهیه و تدوین کاملتسلط  _ 

   .  یجوشکار  یندهایفرا اکثر بر  یعمل  کامل تسلط -

  . تیفیک نیتضم و تیفیک کنترل ستم یس  مدیریت  بر  کامل تسلط_

و ...  ،تست پکیج تست هیدرواستاتیک وپنوماتیک به مربوط گزارشات و اسناد نیتدو و هیته بر کامل تسلط -  

 .PFD  & P&ID     یخوان  نقشه با کامل یآشنائتسلط و  - 

  ور،یکندانسور،اواپراتور،رس ،تحت فشار مخازن ،مخازن ذخیره انواع نصب و  ساخت برمدیریت کامل تسلط -
...  یحرارت یها مبدل بویلر،  

 یها پروژه در یمصرف متلایر و باالنس مدارک دفتر فنی و کنترل کیفیت نیتدو و هیته بر کامل تسلط -
   ... ، پایپینگ وخطوط انتقال   ،عمرانی 

. ( MTO)  عمرانی)ساختمان،ابنیه،راه،حفاری(،تسلط بر تهیه و تدوین فهرست بهاء پروژه های   نفت وگاز -   

. تسلط بر شرایط عمومی پیمان   -  

:  شده ارائه مقاالت***   

 

. 1394  سال، ایران صنعت و علم دانشگاه/ نفت،گاز و پتروشیمی صنعتدر  هوشمند یستمهای س  تیر ی مد - 1   


